
ECONOMISCHE ERONIJK. 

19 April. 
F r a l ' t k r i j k .  De kwe,~tii~n dot schaah'cgten op g raan ,  en verligting van 

her pv,~hibmcf-bcschcrmend stelseI, zijn in Frankrijk, nevens al dc oor]ogs- 

bercidsclen, wedevom aaa de ordc. 
Wat de sehaalregten betreft, men weet datdie t hansnogz i jn  opgeheven, 

o f .ch .on  in her vorige jaar de kansvan  wede r inv . e r zee , ' g roo t  was . (Verg .  

hctgeen ,a']j daarover zeiden, kro,,ijk Bijblad 1858, p. 372 v.) 
Omstreeks bet midden dczer maand April wcrd de kwestie van weder- 

invocr of afschaffin~ hi den Staatsr;tad bcsproken. De uitslag daarvan is 

11og niet bekeTtd, doch men meent te weten dat een der sta~tsradetl, de 

beer Cornuet ,  ccn g()edgestcld bctoog ten voordeele der afschaffing voordroeg, 

hetwelk onder anderen door den minister van landbouw enhandcl ,  Rouher, 

en den staatsraad M. Chcwllier kracht 'g  ondersteund werd. De Min. van 
Financien en van Oorlog zouden, o p g r o n d v a n  zcstiende-ccuwsargumcnten,  

bedueht zijn voor de gcvolgcn wc]kc vrije graanhandel zoude me~voeren. 

Hopen wij dat de Keizcr die gcvoelens dcr laarsvenoemdenic t  deelenzal. 

Ecn eindbeslissin~ over hct beginsel van ,,protcctie," of , ta r ic f -hervorming"  
staat mcde in eeTi niet vet verwijderd verschiet voor de deur. 

Oaze lezers hcrinncrea zich dat de kcizer, d ievoor  sommige handelsonder- 

werpen reeds ceo ruimer toeh~ting van vrcemde artikelen heeft doorge- 
dreven~ later van de voortzetting dicr hcrvorming is afgeschrikt door dE 

woelin~en der prolectie-m~ul~en, wier geldelijke en andere inv loed inhooge  

politicke kringcn van Frankrijk zich sterk doet gevoe]en. 

Een st~c,rt van wapenstilsm~3d is toen gesloten. Er werd a~ngenomen dat 
her tegcnw,,ordi~ stelst.1 in elk gcval tot1861 z .udebehoudcnbl i jven , t e rwi j l  

v66Y dat tijdstip eeu izrc*ndige ellqu(~tc .~anffaande de belangen der fabriek- 

nijverhcid in haven v.llen omva~lg zou worden ingesteld. 
Vele e igen~rs  va~l fahvieken verzetten zich nu hiertegen. De oude nr~u- 

meT~teT~ van benadeelit~g der industvie, eta dreigenden onderg~ng der fa- 
brieken, w~rden kwigtig te haat get*omen, en met hoogdravende pctities 

zoekt men den volksgeest en de rcgering tegen de hervorming te stemmen. 

Gelijk eehter meermatea geheurt ,  gartn zij bier war ver.  en in hun~eu 
ijver benadeelen zij zelveo hugable zaak; - -  immers ,  niet alleen verzetten zij 

zieh teveu de afsehaffit~g van her pro~,etle-hegi~sel in 1861, doeh,teenqtt~te 
W~rtlt d~of hen bestreden; hunoe zaak schijnt dtls gecn nlqderzoek te kllnnen 
lijdcn. Sterkcr bewijs van de zwakhcid honorer stelling'en zalmen bezwaarlijk 

kuHncn vindet~, en wclkc ziju nu de gronde~ die tegc~ bet onderzoek 
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wor,len aangevoerd?  Deze ,  dat de fabrleknijverheid,  na jaren van eholera~ 
o e r l o g ,  en handelser ls i s ,  r~lst noodlg heeft. Alsof  die door een onparti jdig 

onderzoek bedreigd zou wordcn!  
T e g e n n v e r  de petitien der fabriekanten s taan cchter mede ,lie nit vele 

hande l sp laa t sen ,  en in de zeehavens worden veelvuldio~e petitien vddr eene 
tar ie lshervorming geteekend. Wie durft  hier dun ui ,s lag voorspcIlen? In 
Frankr i jk  h a n g e n  de besluiten ever de groote volksbclangen minder  a f v a n  
de de~elijke verliehte vo lksmeen ing ,  dan wel van de politieke omstandig-  
heid van her oogenblik,  en wit  weet hoe spoedig deze strijd veer  d e n e d e -  
rige beiangen van koper-  en ijzer- en s teenkolen-em~snmenten ,  door her 
wilde kr i jgsrumoer  en geroep om , ,meer  glorie"  bij de F r ansehen  op den 

aeh te rgrond  zal geraken?  
Men spreekt  van een leenlng van 720 millioen fi'anken om de k(,sten dcr 

oorlogsbereidselen en mogeli jke verdere kr i jgsui lgaven te dekken.  
- -  Hoezeer de speeula t ien  tier Par i jzerbeurs  zijn toege~mmcn, bleek onder 

anderen bij een dezer dagen ondernomen veldlogt  tegen de z ,mgenaamde 
couli~s;ers (of commissio~airs in effecten), in tegenoverstel l ing der age~ts 
de chr, nge, (eigenlijke effeeten-mo1"elaar.~, wier ~etal beperkt is). Deze laatste 
be~oep,..n 7ieh hierop, dat zij de u i toe fen ingvan  hun ambt ,  welke zij w'oeger 
~'oor groote s o m m e n ,  (eenige jaren ,~eleden ft. 21~0.000 veer  elke el~ar/!e) 
moesten koopen, hedreigd zien door de operatien der eoutissiers,  die vc*lgens de 
letter der verordenillgen hieS; tot dezelfde soort vnn effeeten-operalien als de 
eigenlijke makelaars  kunnen  worden toegelaten.  Opmerkelijk is nu het- 
geen daar tegenover  wordt gesteld ,  dat nl. de malcelaars onmogelijk nan 
al de behoeften tier beurs zouden kunnen volJoen, indien de eoulissiers hun 
niet ter zijde stonden.  Deze  breT~gen hun  veIe zaken aan. die zij anders an-  
mogelijk zonden knnnen  mmnemen.  Dat  de eoneurrentie  hen t rouwens niet 
benadeel.I heeft, blijkt hieruit  dat een makelaars-affaire welke vroeger veer  
fr. 200 000 werd overgedragen,  thans  bij overdrag't wel e'dn millioen, fi'anken 

of meer ,  opbrengt.  
Dit  laatste toont tot welk een bedrag  de specu!a t i enmoeten  gek lommen 

zijn; immers,  indien men al de overige kosten in aanmerking  neemt,  borg-  
stell ing, bureaukos ten ,  risieo's enz. dan komt  men tot ten ontzaggelijk 
eijfer dat mee t  verkregen worden ,  eer zii hun uitschot k m m e n  dekken.  
en wanneer  men dan rekent~ dat zooveel uitschotten eok Kroete winsten 
doen veronders te l len ,  dan word~ bet bedrag da~ de makelaars  jaarlijks 
nit de beurs-operat ien veer  zieh moeven t rekkcn ,  zdd aa~,zienlijk, dat 
he t  onmogelil'k uit den blooten ko,~p en verkoop kan verkregen worden;  
de eourtage db.:,~r, meenen wij even als bier te lande, ~/0 pCt. bedragende.  
Dc reports ,  de leveriugen op tijd over aanzienlijke s o m m e n ,  en daaruit  
wmrtsprui tende voordeelen,  moeten dan oc~k dat onthrekm~de aanvullen.  

Hoe dit zij. de naijver tegen de eouli.~s~)rs heeft ten gew)lge gehad dat 
bij een twintigtal  dezer hoiszoekingen en arrestatien hebhen plaats gelmd, 
wegens onwetdge  uitoefening van beroep. Greet  rumoer  hierdoor ter beurze 
veroorzaakt ,  en de Keizer ,  met  den waren stand der zaken bekend ge- 
worden, beval her ophouden dier vervo lg ingen ,  welke maa t r ege l euweer  reel 
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gec~tdrift verwekte. Men ziet thans met belangstelling de eindregeling 

dezer zaak tc gcmoct. Intusschen is de beurstijd, welke vroegervan  1 tot 
:3 urn' bepaald wa~, wezens de menigte dot' transaetii.in, een uur ver- 

lengd,  en van ]2- -3  vnstg'cstcld. 
- -  Hot ZFransche j -urnaal  te P . z s  meidt dat,  volgens brieven mt Chi,ta, 

van 28 Jam 11. de betrekkingcn tusschen Japan cn de Europosehe mogend- 

heden op gocden veer blevcn voortgaan. 

De keizer van Japan had onhmgs con beiangrijk decreet uitgevaardigd, 
ter l~itvoeri~e," van sommige hepalingen der tracfaten~ o. a. war het vcrblijf 

Vail Ear -peahen ill Japan bctreft. 
De, stedcn waar hot verblijf van Europeanen gcoorlooN wordt, z i jn ,be-  

halve Jcdo en N~tngasaki: ook Saga, I(orkum, Simoda, Kotsi,  Takamutsi ,  

I-Iakollade. Matsume. 
Vooral is ,,zcwigti~ he~ toestaan van tijdelijk verblijf te Mijedo, de hei- 

tige stad van hot kcizcrriik, waar jaarlijks groote fcesten plaats vinden. 
Gedurendc ,lcze is hot verblijf van Em'opcanen verbodcn, doch opandere  

tijdcll, gedurcndc de marktcn, zal ook deze stad, waar hog llilnmcr vreemden 

doordrongcn, hezocht mogcn worden. 
Dczclfdc fijdingen mehle,u dat de Engelschen, sedcrt hot sluiten dcr tractaten, 

reeds verscheidene handelshnizen o 1, Japall gevestigd hebbcn, en onder 
andcrcn, moetcn reeds ]adingen van katoenen stoffcn, naardebehoef te  der 

,JaI,ansche bcvolking vervaardigd, met gree t  voordeel tegea Japansehe  

produeten zijn ingeruihI. 
De uitklaring dcr Japansehe sloom-jonk Nipholh van Jedo naar Macao 

vcrtrekkundc, was con waar fccst gewcest,  waarbij hot Hof tegenwoordig' 

was. Onmiddclijk zijn op de kcizerlijke weft  te Jedo twee nieuwe stoom- 

schepen op stapt:I gezct, waarvan de machines uit Amcrika zullen g e l e -  

verst warden. 

]gl:lgoIa, n d .  O~zc vorige krmfijk behclst (pag. 150) cene ol~gave van de ~dl- 

~?o¢!J'e~t vail Eugelsche ])roduetcn ovcl" 1858 , met cello aanduiding der voorname 

dcbmwhds van die belangrijkc fabricknijverheid. - -  Bij de zorg welke in 
Engcland ran rc~cringswcge aan de publicatie van handelscijfcrs wordtbe-  

stecd~ kent men dan ook tha~s reeds daarlmv(ms i l l  bijzonderhedcn de 

waarde cn de hcrkomst dcr in 1858 in hot Verem~igde I(oningrijk fil.qc- 
vo~,rde konpwaren. Hare wnarflc bedraag~ aczamc]ijk cone sore van 1/13 mil- 
Ih)en pox.Ion slcrlin~. Van dit hedrag is rtliIll Iwce el! twintig per cent 

(her guud van ~\ustralic nict mcdcgcrckend) uit de overzeesche bezittingcn 
van Gru~Jt-Britannic il:gevocrd. Verder  is ingevoerd (in millioentallen pnnd 

s tc r l ) :  uit dc Vcvccnigdc Stalcn v(mr .34 m.; flit I~rankrijk w)or 14 m.; 
uit lluslaad veer 11,7 m ; uit Zuid-Amerika veer 11~2 m.; uit I)uilsch- 

land (Oo.stcnrijk niet mcdcgcrckeI~d) veer 8,6 m.;  uit China veer  7 m.; 

uit Nedcrland veer  6 m. (on buiLendien uit Java  veer  42 duizcnd en uit 
Sumatra veer  e~ vicr duizend p. st.); uit Egyple veer  6 nl.~ e~l uiteen aantal 

andere lahden minder belanFrijke h~eveclheden. 
- -  Aan de verbetering der middelcn van vcrkeer met hare vervcrwij- 

derde bezitm~gen wordt steeds door de Engelsche regcring de incest m o g e -  
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lijko zorg besteed. - -  De Peninsular and OrielTt(d Steam A~wb/ai[o~z Compa~ty, 
welke stoombootmaatsehappij se,tert lang met her overhrengen derIndisehe  

overlandpost I/elasl is, heeft onlan~s, hij een contract met, bet bestuur der 
Eugelsehe hrievenposterij, het vervoer der hrievennmlen lusschen En,,zeland 

en Anstralie over Suez op zich ~enomen. De geheele reis van Soathanipton 

tot Melb~mrne nmet binnen twee en vijftig da~en volbragt worden. Van 

Aden gnat de ln-ievenmaal lmar Mauritius,  en van daar regts~reeks nAar 
King George's Sound,  den zuidwestelijken uithoek van Auslralie. 

Daarbij sehijnen de werkznanlheden ter daars te l l i i igdcrIndisehetelegraaf-  

lijn lne~ liver te worden vom tgezet: 
In  de jongste zittil~g van het t[oogerhnis is door een van de bewinds- 

lieden medegedeeld dat de telegraaphlinie tussehen Suez en Aden waar- 

schijnlljk met bet einde van deze maand April en die tussehen Aden en 

Km'raehee, met bet einde van dit jaar zou gereed zijn. 

Men weet dat eene lijn van Sineapore over Neerlandseh-Indie near 
Australle een deel zal nitmaken vail bet voltnoide Indiseh telegraafnet dat 

En~elAnd op het oog heeft. - -  Wi t  weet dus of er niet in 1860 yell 
Amsterdam near Batavia z:d kunnen geseind worden? 

N e f l e r l a n d .  ~Vij vermehlden in onze taats~e kronijk de opening van 
werkzaamheden tier Rijks-eommissie veer  statisliek, met welke instelling thAns 

een nieuw tij~lperk veer de bcoefening dezer wetensehap en hare toepassing op 

regeringszaken wordt geopend. NA de installatio dier c,,mmissie door Z. Exe. 

den minister van Binnenl. Zaken,  werd daarop in eerie aaI~sl/raakvan den 
voorzitter l~Ir. ACKEP.SDIJK er onder anderen op verwezen, hoe het tot den 

vooruitgan~ van onze daaen behoort ,  dat her gewigt der statistiek meer 
gevoeld wordt. 

~Geheel miskend en verwaarloosd", zoovervolgdedeVoorz i t t e r  ~ w a s z i j i n  
vroeger tijd toeh niet: een klein onderdeel harer nasporin~en kwam reeds 
een )llal] als ,'[an ,le Witt van genoegzaam belan~" yea r .  am er zieh ernstig 
mede bezig" te lmnden; ell t(mn de groote Vauhan over de middelen na- 
dAeht om de rampen van zijn vaderlamt tc lenigen, begreep hij dAt hij 
met de sta~istiek moest beginnen. En werkclijk, de stafisGek, die niets 
anders is dan , d e  kennis Vail her yolk", is niet bloot een vom'werp 
van wetensehappelijk onderzoek, zij is her lieht, dat wetgever en he- 
stum'der hehoeven, zal hltn streven ter bevorderin~" van her geluk der 
maatschappi j het doel bereiken. Beroof, l van dat lieht, gaan zij nietzelden 
teleurstelling te gemoet. Hel: is die on,h.'rvhMing', welke aoodwendig de 
vr,'tag heeft doen opkomen, hoe men die kmmis vel'krij~en kan. gn  gi.j weet 
her,  Mijne Heeren, her antwoord is: ~;demr de verem~i~de pn~il)ffen der 
mannen van de wetensehap en dot mammn van de praktijk." Ziedaar het 
karakter van de eommis~ie, die ~ij bestelml zijn uit te maken. 

.Z~j is niet de eerste instelling, waaraan de ]~.egerin~ debehartigin~ der 
sratisliek heefl opgedragen. Reeds in 1825 werd hi.} een koninklijk heshlit 
een eentraal bureau opgerigt bij de a(lmi.islrafie der 1,elastingen, be,temd 
tot bet zamenstellen Vail staten van in- air- en doorvoer; en bet is II 
bekend, welke uitmuntende ver-lagen hetrckkelijk den hAndd wij daaraan 
versehuldigd ziju. 

v i a  1826 werd, eveueens door een Kol~inklijk hesluit, eeu bureau der 
statistJek bij het mlnisterie ran Binnenhuidsehe Zaken opgerigt,  besmurd 
deer eene commissie, onder voorzittersehap van den Minister. Mannen als 
QUt~TELET en de edele van EwlacK~ dien wij onlangs met droefheid zl%gell 



200 

ten grave dalen, hebhen er hnnne krachten aan gewijd, enwij  moeten ons 
met dankbaarheid de helangrijke bescheiden omtrent hetgewigt ig  onderwerp 
der hevolking he,'inncreu, door die commissie in het licht ge~zeveu. In 
hetzelfde jaar bcgon (ink hct jaarhoekje, naar bet voorbecld van he tAnnua i re  
du bureau des Lm~gltudes, op last des I{~onings door dell geachten wis- 
kundige L,~l)atlo zamcn~esteld~ waarin sedert voortdurend zone plaats voor 
de statistiek word in~eruimd. 

, ,De werkz:mmheden der genoemde cornmissie werden door de gebeur- 
tenlssen van 1830 nf~ebroken; d,,ch in 1848 werd op nleuw con bureau 
voor tie statlstiek bij hot 5'[inisterie van BinuenlaudscheZakeu daarffestehl, 
aan her Imofil waarvau tie verdienstelijke man geplaatst werd, dien wij 
ons verheugcn in ons midden tc zien. Wij lmhocven slcehts deve l e s tukken  
te raadpleffcn, die van dot bureau zijn uitffegaan, om do vlijt en volhar- 
ding van den hocr van B~. t lmha t l e r  t~ waardcrcn. Ook buhen doze afdceti~g 
dor l:~iuuenlandsche Zakeu,  en bij de audere dep:trtomenten vau algcmeen 
bestu~u- word de stadstiek niet voorbij~ezion. Hoeveel is Met door hot 
Miuisterie van .lustitie wmr  hot moeijetijk onderwerp dee statistiek van de 
reg~spleaing, van de misdaden, van hot gevangeniswezen geleverd. Wie 
stelt niet hoogen prijs op de menigvuldige bijdragen voor de keunis van 
Oils lalld~ Villi OllZ(~ rivieren, van onze zeegaten, door de anabtenaren van 
den wa~erqaat,  door die vall de Depar~ementen van Oorlog en Marine ver- 
kregen? En welke vorderinge~ heeft nie'~ de statistiek van onze kotonien 
gemaakt door do gesehriften van natuuronderzoekers,  door de Regering 
derwaarts gezon,len; d,mr de i l / h o l l d r i j k e  versla,.zen van dot departement 
uit,,.reffaan, en door de kaarten diet uitge~trekto gewesten, zoo voor- 
treli'elijk bewerkL dat de groote yon Humlmldt nog onlangs heef terkend,  
dat gecne reffering voor de keunis harer kolonien meer heeft gedaan dan 
de Ncdcrlandsche?" 

N,'t vermelding van de perlodieke uitgaven die in ons vaderland do be- 

vordering der statistiek ter harte namen,  als hot TO'dsch,'ift van St, tat- 

hu&ho~tdklulde en Slat&tic, k,  in 1836 door den Hooglceraar WTTEWAAL onder- 

nomen,  enh/rer,  na dlcns dood door den heer SLOET TOT OLDI1UIS voortgezet; 
de T/jdgenoot , en (1849) hct Stclatlc. en ,~taathuishoudk. jaarboe]~je, bcidc 

ondcr Iei,lil:~ van den beer de Boscli KE.~tpm~, alsmcde, scdcrt 1852, de 

Economist, vervolgde dc beer J~CKERSDIJCK. : 

, ,Vreemd moge hot schijucn, en toch hot is niet tc ontkennen, dat, b~j 
zoo menigvuldigcn arbcid~ hog allij,/ aan de statistiek reel ontbrcekt. De 
naauwkcurigc cn volledige kemds van con yolk is nogncrgens  bcrcikt. J a  
zelfs hare vordevingen ziju met dicn arheid nict in verhouding. 

,~I)oor die overtuiging werden (le beoefenaars der statistiek ~)])ffcwekl, 
om mot elkander te ,,rcrlcg~eu, op welke wi.js de hi~dcrpalcn die ¢,vcral 
win'den aange~roflkm, kmmen uit den wcg gernimd worden. Drie con- 
;:rcssen, waar,~p mammn ui~ allc london I daarondcr af~zevaardigden van 
bijna alle regeri~gcu - -  bijcenkw:u~cn, hebben zich met dot onderwerp 
hezi~ gehouden, in tSaa tc BrusseI, in 1855 te Parijs en in 1857 re 
~Veenen, terwijl wij hot vooruitzigt hebbcn,  dot zij dit jaar  t c L o n d e n , , p  
llie.nw Zillion Vlq'gaderell. 

,,Zij die hot voorrcgt  hadden, die congresscn bij tc w o n c n , k u n n e n  ge- 
tuigcn van do belan~stclling die er heerschte. Ik zal hot. niet wagon u 
mot hot aldaar vorhandchle bezig te houdcn. Slechts dit wiI ik u mcdc- 
deelen: eens~emmiff was hot gev(,elcu, dot de statistick z()o veclomvattc~d 
is, de on,lerwerpen die er toe behooren zdd veelsoortig, dot hot niet 
mogelijk is uit tie bo::wstoffen, zdd als die tot hog toe geleverd wordeu,  
een vol,loe,.d ~eheel te vormen. Het is w)lstrekt noodzakelijk dot in den 
menigvuldigen arbdd oenheid, gdijkvormigheid,  klaarheid, strenge kritiek 
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worde aangebragt ,  dat bet hruikbare van het onbruikbarc worde geschifi. 
En als her eenigc middel om hiertoe to geraken werd op die congressen 
atmbevolen, die taak in elk laud aan eene centrale commissie op te dragen. 
Dat gevoelen, herhaaldelijk uit~espr.k~cn, viudt algemeen we(~rklank; en 
daarmede heeft ook onze regering ingestemd. Bij besluit van 10 5tei van 
her vorige ja~r werd ecnc sta;,ts-eommissie benoemd, om de l~egeringvan 
raad te dienen, omtrent de wijzo waar,,p de statistisehe eommissie bij ons 
zoude behoorcn le worden inge~teld cn zou moeten werken. Het versla~ dier 
commissie is u alien bekead, en het besluit des l':.onil~gs, daarop gevolgd, 
heeft de taak, die wij zullen te vervullen hebben, omsehreven.. ,  enz. 

Wij zullen van tijd tot tijd her belangrijkste van bet in de eommissie 
verhandelde, mededeelen. Het is t,mh niet Overbodig het publiekeenigzins 

gemeenzaam te maken met eenen werkkring die eigenlijkgeen ander hoofd- 
doel heeft dan bet , K e n  u zclven'" op her gebied van volkswelvaart toe 

te p a s s e n .  

Intassehen vinden zij, die in (ten loop diet werkzaamheden belang 

stellen, de verslagen vau her in de maandelijksehe zitlingen verhandcldein 

de Staats Courant opgenomen. 
Voor eenigen tijd vernam men door de dagbladen, dat door de maat- 

schappij van taal-, land- en vollcenlctmde w m  Nederland.qch-Indie eene eommissie 

was benoemd tot her oprigten van eene ]coloniale tentoo~2stelltng, en museum 

te ' s i l age .  Als leden dim" eommissie waren gekozen dc Heere. J . C .  Baud, 
Mr. A. J. I)uymaer van Twist,  Jhr .  J. P. Cornets de Groot,  J.  W. M. 

Smissaert ,  P. Vleede Bik, J.  G. A. Galh,is. tl. a. baron van Iladers,  L. 
M. E. Platte, M. baron de Sails, en Ilol,e Loud.n.  Toen dit bek~'nd werd, 

wendde zieh de direetie van her _Palei.~ voor volksclo't te Amsterdam tot ge- 

noemde maatsehappij, met de medcdeeling dat, b'ijkens haar prospectus,  een 

deel van het palcis voor hetzelfdc d.el  besIcmd was:  dat het voornemen 
bestond in 1860 her paleis met eene groote ~mtioaole te~toon,~'tellh~,j te openen, 
en deze in 1861 door cent koloniale te laten volge,.  Op grond daarvan 

stelde die directie aan gemelde nmatsehappij vo,,r: om in plaats van eene 

afzo~derlljlce tcntoonstelling te ' s I Iage  te hou,lel), zich met de dircetie van 
her paleis ~c verstaan om in hot jaar 1861 eene groote koloniale tentoon- 

stelling te opeuen. Dit vom'stel is gnnstig ontvangen en er werd he* 

sloten om in deze, wmr ons land en zij,m kolonien zoo belangrijke aan- 
gelegeMleid, gemeensehappelijk werkzaam te zijn, waardoor her plan 

eerier afzonderlijke tentoonstelling, naar men verncemt,  thans zoude zijn 

vervallen. 
- - O v e r  her vol lejaar  1858, was de opbrengst der i~lkomeiMe en u@aandc 

re9len op J¢Lva en .]ladura , . . . . . . . . . .  f 9)191,489. 

Hieronder is echter begrepen: aan fictive 

regten op gouvernements-produeten . . . . . .  f l , g g 4 , 5 0 5  

aan terugbetaalde regten . . . . . . . .  - 1 0 2 , 0 0 6  

- 2 , 0 8 6 . 5 1 . 2 .  

Zuivere ontva~gst, f 7,104,677. 

Gedurende her jaar 1858 is meer ontvangen dan over 1856 / '882,000 en 

over 1857 f156)929.  
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De toestan¢l der geldmarkt,  en de prijs der staatssehuklbrieven, vooral der 
Oostenrijk~ehe fondsen, trekt thans ,  zeer teregt ,  in hooge mate de aa,dacht. Het 
navolgend overzigtje hetwelk wij daaromtreut zamenstelden, toout den invloed welken 
de mmgeduide fon,lsen der meeste rijken van den dreigenden stand van zaken 
ondervonden - -  welke acl, teruitgang evenweI bij de Oostenrijksehe schuld, eu 
speeiaal op de beurs te Amsterdam, verrewcg her sterkst schijnt geweest te zi.in. 

Lo~l(]¢'/I, 
(',ons.ls 3 pCt. . 91;~ 

Old, weeD. metall. 
l'arS~. 

3 p C t . . "  . . . . .  '72 u~ 
Credit mob . . . .  957 

tl'e~enen. 
5 pots . . . . . . .  83} 

Ber:~h,. 
Pruiss. 4.} l~C/.s.. 100 

Brasael. 

Dee. 1858. 

i c¢)1)1,, v, ~:~?tg& 

79 

748o 
l O30 

~6 

101 

Jan. 1859. 

Lm~:tslc t[oO:l~'¢v 
¢~t~ltrs.. Ct~tcy$. 

95~ 

~7~- 

68,~" 
710 

78 

~oo; 

Fcbr. 1859. Maart1859.  

Laa:tsle lIooy~le L~aq~¢e ttoo~]ste 
t.o~trs, eo,rx, conrs, cetera'. 

65 6a& 64J i} 
77~ 63~ 7o~g 

7 2 ~  6 6 ~  68n5 
955 74¢} 785 

84 7 ~  79¼ 

101} 994 . 100~ 

951. 96~ 

58} as 

6 7 ~  69to 
75O 812 

98~ lOO~ 

Bel~. ~} pC:ts. 56~ 57;~ 55~'. 57~ 55ii- 5<~. 55 56:~ 

- -  De Smats-C'oura~l! houdt hot vevblijdend bcrigt vqn het aanvankeli3k 
gev, lg geven aan eene groote ondernellliti~: de doorgrat, ing van Zfolland op 
zijn smalsl, le t  vcrhinding van A m s t e r d a m  met~ een direct, kanaa l ,  1,'lngs 
of door hegY, met d e N o o r d z e e .  De R e g e r i n g z a l  d iem~angaandede  noodige 

voorstellm~ mm de wetgeviJ~g doell. 
De droom van den gee-f igen schrijver in tie GMs,  die zich in 1851 reeds 

he~ seheepvnartgejoel  ray. Y-Mnhlen  w m r s t e h l e ,  zal dus welligt hog verwe- 

zenlijxt kmmen  wordcn.  
- -  Onderscheidene Vers lagen v a n I ] , t p b a n h e n ,  over her j aa r  1858,  gevcn 

verbtijdende ui tkomsten v.ul de werk i ,g  dier instell ingen te kemlen. Alk- 
m a a r ,  Ape ldom'n ,  's Gravenhage ,  I)ordreeht,, t f a a r l e m ,  waarvan de ver- 
s lagen uns onlangs toegezondeu werden~ bieden Mlezins bevredigende uit-  
komsten. 1)ordredlt  betaalde uit de wins~:ell~ aan de aaut lec lhouders ,  over 
eeu kalfilaal van f 7350 (waarmede f 2o480 was voorgesehoten)  e c n e r e n t e  

van J 516.83,  of c ' .  7 pCt. 
Haar lem gat' mode con dividend van ruim 5 pCt. over het  kapitaal ( /  10,000), 
t loewel doze w,ordeclen voter de geldsehieters lilt voorzeker het  eenige 

o f h e ~ v v m r n a a m s { c M e t i s , h e t w d k , I , m r d e z e i n s l e l l i n g e n  wordt, heoogd ,  zoo 
noemen wij (lie toeh op zijn minst  g e n . m e n  t en  hoogst belangrijke bij- 
z a a k . -  I m m e v s ,  aIleen waar billijke kapitaalwinsten verkregen worden ,  
bestaat  tie mogdi jkheid  dat doze insIeilingell haar weldadigen invloed eenigzins 
belangrijk uitbreiden. 'J.'o~ he,ten hebben zij hog reel heL karnkter  van tief- 
dadigheids-instel l ingen gehad. Zii moeten gaandeweg aan dezen werkkring ont- 

trokken~ ell Ineer op het eoneurrmJtie-veld der kapitaal .plaatsingen treden, 
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Dat  zij dot k u n n e n ,  is door aanmoedi~ende eijfers vrij voldoende ge- 
bleken, en bij de onlheffing de(' mimlere k lassen,  die bij de trapsge~ijze 
hervorming  van ons bela>tingstelsel planls v indt ,  zal men ook deze mid- 
delen te baat  moeten  llemen ~ om de t,ijvere minvermogemle(J IoI cigen pro- 
duetieven arbeid ann te zetten. De hulpbnnken zullen reel kt, nncn bijbrc,~gen 
tot opheffing de(" mindcrc k lassen ,  wam(ecr zij gaa, ,deweg vrijwerkc,.de 
nijrerheidsbaM¢en worden. 

~'amara~g, 19 FebrTta@" 1S59. 

l K a n d e l s b e r i g t .  8edert he( begin van November, datum van oils laatste 
berigt, waren de hool'd-produkten alhier zeer gewihl. Ko/)~" vond koopers tot f 31 
o f j " 3 2 }  per pik., vooral veer Frankriik ell eerie bag:ltel 1500 pik. werdonlangs 
naar de Kaap de Goede Iloop afgelad,n, temdjl eenige honderd pikols in ge- 
reedheid worden gebnlgt veer de mark( van Californie, dat is in kleine Mien 
van 100 E ,g .  g' elk. tlaarmede zal de oogst van 185S zijn i(fgetoopen, doeh 
wij zullen dig jaar aiet long zonder kol/ij wezen, aangezien de uieuwe pluk overai 
in onze aangreazeade streken vrtJegtijdig is ingevallea en daardoor de afvoerea 
reel vervruegd zulleu worden. 

Van den aanstaanden loop dee pri.izeu volt minder dan ooit met grond lets te 
zeggem Deze zullen in verbaud staan, met de aanstaande vrachten ~elke op he( 
oogenblik not ongehoord laag zijn. 

t)e,,Valparaiso" is van hier vertrokken met eene lading op den roe( van f 3 5 ,  
per last veer s'ld/,'o'. De ,Prinses A,nalia" is op die basis not  tadeade, terwijl 
de ,Amerika" oalangs van China ternggekomen, te vergeefs word( aangeboden 
veer eene retourtading, De produkU'n begimlm( te mankeren. - -  Naar China 
werden seheepjes bevraeht tot, 74 I),25 ~t ~ 0,'27 (dollar eentea) de pikol veer 
oliekoeken (meats(of) en war ri.j~t; met eondilie wm 50 legd;~gen. 

Brengt de nieawe (Jalnpa~ne geene verandering in d~ eouem'renlie dee vraeht 
zoekende sehepen van nlleriei vlag, dan zullen ~ok de pr(}z(n ~nzer produkten 
hoog blijven. Eerder is lie( m~gthans te voorzietl clot verseheidone reederijea 
zal|en afgeschrikt wordea htlllne sehepe~i tq) l~.volJtllnr mmr Java te z e n d e l l  e l l  

alsdau kan he( najaar wel cvenveel sehaarseh/.e ann seheqlSl'ninltc aanbreugen als 
wij nu sedert meer dan 6 maanden ovcrvlocd hebbcn geh, d. 

In deze oazekerheid is he( gevaarlijk prodakten op levering in den volg(!nden 
oogst t e seeutereu, want iedere /'kill die tie vraehtkoers rijst, breugt oageveer 

f l tell laste des produks per pikol. 
Van s~d/,:e~" is niets meer disponibeL De taaIste afdoeningen hadden ldaats tot 

/ 1S no. 16, eu op (tit oogenlflik z<m er mecr veer te makml zijn. 2000 pikols 
gouvernements suiker der taatste vediag door een huis te ].gaiavia gekoeht, hier 
te ontvangeu, werden door hetzeh'e ann een' Engelsch huis overgedaan t~l..f 19 
nO. 16, hetgeen lets me...r dan de kostprijs is, en w~.lke sid/,'er is I)estemd ~oor 
Calif,~roie, te verpakken in kleine zakjes van 25 F, ng. Pd,, waarwm er .t ill een 
grooteren omslag zal gaan, zoodat het gewigt wm doze laatsie even als veer de 
ko/j/(] op 100 Eag. poaden komt te staan. 

Op levering zijn oils geepe transaetiiJl( bekend, atl,:eu te Cheribon te ont- 
vangen, aloe( een oogst van sedb,Y 1859 afgr.daa~x zijn tot f 16 . }  no. 16, betaal- 
baar bij leveri~lg. Tegen conrail( geld is f 15 per pikol veer no. 16, verledene 
week te vergee/~ geboden worden. 

I~d@o blijff zeer willlg ea heeft in de laalste maanden geene fluetuatien ge- 
Ilad. f 4 , 3 0  word( gereedelijk veer prima sere'ten besteed, ell de agent der lae- 
tory op de rij dee keepers zijnde veer aanzienlijke hoeveethedeu, zoo voorziel( wij 
daarin vooreerst geeae dating, teuzij door gebrek aan zware prodnkten, seheeps- 
raimte veer ligte goederen begon te ontbreken. 

Ill Rijsl is de handel zeer geeing, t)e marktpriizen, noeh dee Europcsehe 
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hoofllsteden, uocb der gewone dt!houchgs voor China, eenige exportatle gedoogende 
zoo is dit graau zonder attentie voor den handel en zija de toevoereo uit de 
plaatseu van pro~luktie gering, waardoor het zeLfs voor consumptie duur blijft. 
Daarbij komt dat de laatste maaad rijk is <cwecst aaa overstroomiugeudoor de 
he~,ige regcos, ca wij hebbeu meermalea opgemerkl da topzu lkc  oogeublikken de 
rljsl prijslmudend blijft ca eerder stijgt. In hoevcr die torreutiale regens gunstig 
zijrl voor her aaastaande gewas, dat op vole plaatsea reeds geplant is, of waar- 
mode men bczig is te plantcn, zal dc aitkomst moeten leeren. Wij vreezen echter 
weldra uit vcle oordea klagten te zullen ho,*ren. 

Haiden zija en blijvea schaarsch ca dour. Het vee is in de laatste 2 jaren 
zcer ia waardc geste<en en daardoor wordt er miuder geslagt dan vroeger het 
geval was. Voor f 60 de eodie van 20 stuks, zonde men 7 pds. koehuiden willea 
kol~trakteren leverbaar b{lllll~ll weiuige nlaaa(]en~ doch lnen kende geene verkoo- 
piagtegea die maatstaf. Buffelhuidea aoteren wij ook f 6 0  per codie 

De :abak wclke uit ooze om~treken voort komt, gaat jaarlijks voor planters 
rekeniog naar llollaud. De geoogste hoeveelhedea zija zeer tegen gevallen over 
het algemeen en de lage prijzeu in Europa daarbij gevoegd, maken dat die 
kultunr tegeuwoordig niet veel voordeelen afwerpt. 

Oos maatadelijkseh rapport, dat wij U gewooalijk in her begin van de maaad 
doen afgaan, hebben wij ditmaal tot heden uitgestcld wegens de festiviteiteudes 
Chlneschtm ldeawejaars welke juist invielen op bet tijdstip van bet vrrtrek der 
laatste mail. Wij zoaden toenmaals alLeeo nominaai over/ijnwaden hebben kunneu 
schrijven, terwijl wij thans eenige trausactiea hebben op te geven tot staving 
ouzer noteringen. 

De vaorraad van llollandsche katoenela iu de eerste hand is vrij groot en 
houders zijo eeuigzias geinflaellceerd geworden door de berigten uit bet moeder- 
laud ten opzigte der groote bedrijvlgheid welke aau Overijs~elsehe fabrieken 
hcerscht en die over eenige maaadea groote toevoeren d.oet voorzien. 

Ofsehoou vroeger besloteu om eene verbetering van saisoen a{ tewachten,  zijn 
zij om getmemde redea er toe overgegaan om langzaam ann te realiserea ea de 
vcrkregeue prijzen zijo voor: 

Witte Calicos (Maddapollams) ~- f 5.70. Rowe calico's ~- f 5.40. 
. ~- - 6 . 7 5 .  . . ~- - 6.30. 
,, ~ - 7.60 . . . . .  ~ - 7,50. 

Drills ongewild co waard j'6.~ alles op l maand credict, zeer verkeerd 
konlant geheeten. 

Mo/lon dekens zeer overvloedig ell daardoor sleehts tot ]age prijzen te realiseren, 
f 1.07 per stnk wordt met mocite bedougea, welke prijs de faetuur niet dekt. 
E~'en overvoerd zijn de Holl. koftij of l~.ijst zakkea. Men heeft niet gerekend op 
de zeer geringe ex!?ortatie van rijst ia de laatste maandca en uu zijn op de 3 
hoofdplaatsea bij incest ;tile handelshaizeii, massa's van zakken te koop. Eeu prijs 
daarvoor op te geven is moeijelijl¢, wij zouden ze hoogstens 50 Cs noteren. 

War p:ovisien aaogaat, zoo ku~neo wij iu de eerste l)laats eeuige beterschap 
opgevcn in borer, eeo artikel dat laagea [ijd met weiuig vraagis  geweest, doeh 
waario tie laatste maaud eeaigc afdocningeu zijn op te gevcn. Van f 1 2  t o t f 1 5  
naar kwaliteit. Kazoo zottdea ~.l f 5  te plaatscn ziju. llammen / 6½. 

Van ]l"~jn wordt eerstdaags eene aaazienlijke factuur, exquise kwaliteit gewacht. 
Vat wijll goat laagzaam af tot f l 7 5  her oxhoofd. In kisten van 4 dozijn, ! 4.0 
it I 4,5. Sehserwater zeer aboudaut cn bij partij wordt slechts.] 5 per mand ge- 
boden. Jeuever stil eu niet hooger dan f l 0  de kelder te notereu. 

Hollaadseh papier is te plaatseu van / ' 4  tot / 6 de riem, voor propatria 
soortea naar kwaliteit. Postpapier weinig debiet. Wissell~oers pari. De agent der 
factory biedt papier aan tot 99 pCt. 


